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Nazaj h koreninam…

UvODNik

»Spremembe so edina stalnica v življenju«. Včasih so te 
majhne in neznatne, drugič korenite in vseobsegajoče. 
Ljudje pa smo tisti, ki iz njih potegnemo dobro ali slabo.

Spremembe, ki so se v Rokometnem klubu Gorenje 
Velenje zgodile po koncu prejšnje sezone, zagotovo 
lahko označimo kot korenite. Odhod enajstih igralcev 
članske ekipe in celotnega strokovnega štaba ter 
posledično prihod trinajstih novih obrazov tudi v 
modernem športu ni običajen. A to priložnost želimo 
izkoristiti za začetek pisanja nove zgodbe! 

Začaran krog neuspelih poskusov ponovnega naskoka 
na vrh slovenskega rokometa želimo v prihodnjih 
sezonah pretrgati in se vrniti h koreninam našega kluba. 
Pred našo mlado ekipo je nadvse zahtevna sezona. Zelo 
kvaliteten nasprotnik že v 1. krogu EHF pokala in izjemno 
izenačeno državno prvenstvo za nas predstavljajo velik 
izziv. A nanj smo pripravljeni! Prav tako smo pripravljeni 
na vzpone in padce, ki jih želimo premagati skupaj z 
vami, zvestimi Šaleškimi graščaki, podporniki, sponzorji 
in ostalimi partnerji. 

Nedaven odhod Mira Požuna nam je vsem dal ponovno 
misliti. Duh tega skromnega, tihega rokometnega 
strokovnjaka, ki je velik del svojega življenja posvetil 
delu v našemu klubu, ki je bil vedno najraje v ozadju, 
nam nalaga dolžnost, da se vrnemo h koreninam: 
požrtvovalnosti, delavnosti, predanosti in skromnosti. 
Njegovo življenjsko delo nam kaže pot, ki je zapisana v 
DNK našega kluba!

Zato ne razglašamo visokoletečih ciljev. To ni posledica 
pomanjkanja ambicioznosti... Nasprotno! Stopamo na 
novo pot. Verjamemo, da bomo vsi skupaj ponosni nanjo!

Janez Gams, športni direktor
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Miro Požun

In  memoriam

Tako se svojega nekdanjega trenerja spominja Borut Plaskan:

Vse, ki se vsaj malo spoznajo na šport in rokomet, je pretresla šokantna novica. Umrl je Miro Požun. 
Vedeli smo, da se bori z zahrbtno boleznijo, kljub temu je bil do konca velik optimist. Vendar na našo 
veliko žalost ni zdržal. Izgubili smo odličnega pedagoga, trenerja, predvsem pa krasnega človeka.

Miro je res živel za rokomet, iskal mlade talente v Šaleški dolini, Sloveniji, seveda tudi v tujini. 
Mnogi vrhunski igralci so produkti njegovega res izjemnega rokometnega znanja. Iztok Puc, Sergej 
Rutenka in mnogi drugi so z njegovo pomočjo postali vrhunski igralci. Tudi jaz sem šel skozi njegovo 
šolo od malih nog in od njega dobil neprecenljivo znanje, ki me je pripeljalo tudi do reprezentance 

Slovenije. Vsi, ki smo vadili pod njegovim vodstvom, smo imeli izjemno srečo, da nas je treniral takšen 
strokovnjak, predvsem pa izjemen človek. Do potankosti nas je, predvsem v mladih letih, naučil 
rokometne tehnike, na katero se včasih preveč pozablja.
V slovenskem in evropskem prostoru je pustil neizmeren pečat. Ostala bo velika praznina, ki jo je 

nemogoče zapolniti. 

Miro Požun je velik pečat pustil v celotnem slovenskem rokometu, prav posebnega pa tudi v našem klubu, kjer je več 
let deloval kot trener in pedagog.

Požun je v velenjskem klubu deloval že pred preimenovanjem v naziv, ki ga klub nosi še danes. Že v času RK Šoštanj 
je namreč vodil člansko ekipo, po uradnem preimenovanju v RK Gorenje Velenje pa je kar sedemkrat vodil člansko 
ekipo iz Šaleške doline. Trener Velenjčanov je bil v sezonah 1992/1993, 1993/1994 ter 1995/1996. Vrnil se je leta 1999 
in moštvo vodil v naslednjih treh sezonah. V sezoni 2006/2007 je bil Miro zadnjič na čelu članskega moštva v našem 
klubu. A na klubsko delovanje ni vplival zgolj z vodenjem članske ekipe. Bil je izjemen pedagog, s svojim prefinjenim 
čutom za mladino ter profesionalizmom je v velenjskem klubu vzpostavil sistem vzgoje mladih rokometašev. Prav 
zato ga mnogi, ki so Mira dobro poznali, lahko poimenujejo kar »oče šaleške rokometne šole«.

Poleg uspehov, ki jih je skromni in predani rokometni strokovnjak dosegel v letih delovanja v Velenju, je uspešne 
sezone kot trener preživel tudi v sosednjem Celju. Enega izmed največjih uspehov slovenskega rokometa, naslov 
evropskega prvaka leta 2004, so Celjani dosegli prav pod taktirko glavnega trenerja Mira Požuna. To je bila tako za 
slovenski kot celjski rokomet, predvsem pa za Požuna, izjemna klubska sezona, saj je lovoriki evropskega prvaka 
dodal tudi evropski superpokal, v domačem prvenstvu pa osvojil še oba naslova. Njegovo znanje in predanost so 
cenili tudi na krovni rokometni zvezi. Ob ustanovitvi reprezentance je bil prvi pomočnik selektorja izbrane vrste, ki 
jo je kasneje v dveh obdobjih vodil tudi sam, deloval pa je tudi v reprezentančnih mladinskih vrstah.
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PHILIPS  
55PUS6262
24x

 1873€*
ali 44952 €

VEČJI  
TELEVIZOR
ZA MANJŠO  
CENO

40%
CENEJE

Želimo vam ponuditi le največ, zato smo za vas pripravili številne ugodnosti, ki jih lahko 
koristite skupaj s paketom Modri Svet. Združite mobilno in fiksno telefonijo, vrhunsko 
televizijo ter hiter internet po ugodni ceni.

S PAKETOM MODRI SVET

*Popust 40 % na izbran izdelek, ki se obračunava od redne cene izdelka objavljene v veljavnem ceniku na dan sklenitve naročniškega razmerja in cena 18,73 EUR na mesec v 24 zaporednih mesečnih 
obrokih veljata za nove in obstoječe nevezane naročnike paketov Modri Svet, Modri, Modri Net in Modri Plus ob sklenitvi naročniškega razmerja z vezavo za 24 mesecev. Akcijska ponudba velja od 
3. 2. 2018 do 31. 5. 2018. Cene vsebujejo DDV. Slike so simbolične. Količine izdelkov so omejene. Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite www.telekom.si, 
Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

www.telekom.si

TS-Q1-MODRI_PILOT_vecji-televizor_210x297mm_SAJ_v3.indd   1 27/03/2018   10:49
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Gorenje Velenje

Št. Igralec Igralno mesto Višina Teža Letnica 
rojstva Državljanstvo

5 Tilen Grobelnik levo krilo 188 cm 84 kg 2000 SLO

6 Tadej Mazej levo krilo 190 cm 87 kg 1998 SLO

8 Ibrahim Haseljić desno krilo 192 cm 90 cm 1998 BIH

9 Domen Tajnik srednji zunanji 182 cm 80 kg 2000 SLO

10 Nikola Špelić levi zunanji 198 cm 106 kg 1991 HRV

11 Vlado Matanović desno krilo 182 cm 85 kg 1995 HRV

12 Luka Logar vratar 187 cm 81 kg 2000 SLO

14 Vid Levc levi zunanji 198 cm 94 kg 1994 SLO

15 Darko Stojnić krožni napadalec 200 cm 113 kg 1997 SLO

16 Miljan Vujović Vratar 197 cm 101 kg 2000 ČGO

18 David Miklavčič desni zunanji 195 cm 101kg 1983 SLO

19 Filip Banfro desni zunanji 193 cm 94 kg 1998 SLO

20 Jernej Drobež levi zunanji 195 cm 98 kg 2000 SLO

25 Matic Verdinek levo krilo 190 cm 88 kg 1994 SLO

28 Timotej Grmšek desni zunanji 193 cm 80 kg 2000 SLO

32 Emir Taletović vratar 189 cm 91 kg 1990 SLO

33 Jan Tajnik krožni napadalec 189 cm 99 kg 1997 SLO

34 Peter Šiško srednji/levi zunanji 191 cm 87 kg 2001 SLO

45 Miha Kavčič krožni napadalec 193 cm 93 kg 1998 SLO

47 Aleks Kavčič srednji/levi zunanji 187 cm 90 kg 1996 SLO

77 Andraž Kete srednji zunanji 188 cm 92 kg 1992 SLO

POVPREČJE: 21,6 leta
STROKOVNI ŠTAB
Zoran Jovičić glavni trener

Vanja Kralj pomočnik glavnega trenerja in trener za telesno 

Grega Čudič pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev

Matej Kramer maser

Natalija Mrevlje Fizioterapevtka

Gorazd Hostnik vodja ekipe

Tadej Jug zdravnik

PrEDSTaViTEv EkiP
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ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

NAVODILA ZA UPORABO:
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Alingsas HK

Št. Igralec Višina Teža Letnica rojstva

1 Niklas Kraft 193 cm 94 kg 1994

4 Samuel Lindberg 178 cm 78 kg 1998

7 Felix Claar 192 cm 97 kg 1997

11 Fredrik Teern 200 cm 105 kg 1988

12 Gustav Skagerling 186 cm 90 kg 1993

13 Benjamin Helander 179 cm 77 kg 1998

15 Gunnar Bodin 183 cm 83 kg 1998

16 Pontus Axelsson 184 cm 88 kg 1999

17 Jacob Lundahl 200 cm 101 kg 2001

18 Erik Andreasson 192 cm 86 kg 1998

19 Alexander Regen 184 cm 93 kg 2000

21 Johan Nilsson 193 cm 96 kg 1992

22 Tobias Sandberg 188 cm 93 kg 1998

25 Andreas Berg 190 cm 88 kg 1992

26 Niclas Barud 196 cm 102 kg 1988

27 Andreas Lang 191 cm 90 kg 1996

28 Jonathan Östergren 183 cm 80 kg 1999

31 William Andersson Moberg 183 cm 100 kg 2000

33 Mishels Liaba 195 cm 99 kg 1995

ZA ZMAGE
POTREBUJEŠ
DOBRO EKIPO.

PONOSNI PARTNER 
ROKOMETNEGA KLUBA GORENJE VELENJE

1. Izreži po liniji.
2. Rotiraj za 180°.

NAVODILA ZA UPORABO:
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Ime in priimek:  TILEN GROBELNIK

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: levo krilo

Višina/teža: 188 cm, 84 kg

Pred tekmo obvezno: Poslušam glasbo.

Po tekmi obvezno: Analiziram tekmo.

Na igrišču sem: Nasmejan ter zbran.

Ko ne treniram: Se družim s prijatelji in prijateljicami.

Življenjski moto: Življenje ti ne da tega, kar si želiš temveč 
to, kar si zaslužiš. 

Ime in priimek:  TADEJ MAZEJ

Letnica rojstva: 1998

Igralna pozicija: levo krilo

Višina/teža: 190 cm, 87 kg

Pred tekmo obvezno: Se koncentriram, poslušam glasbo, se 
najem.

Po tekmi obvezno: Se stuširam in grem domov počivat, spat.

Na igrišču sem: Sproščen in uživam v igri.

Ko ne treniram: Spim, grem s prijatelji na pijačo, grem v 
naravo.

Življenjski moto: Kar seješ to potem tudi žanješ.

Ime in priimek:  IBRAHIM HASELJIĆ

Letnica rojstva: 1998

Igralna pozicija: desno krilo

Višina/teža: 192 cm, 90 kg

Pred tekmo obvezno: Poslušam glasbo, počivam.

Po tekmi obvezno: Se stuširam.

Na igrišču sem: Druga oseba.

Ko ne treniram: Se družim s prijatelji.

Življenjski moto: Ko je najtežje se dvignem.
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Ime in priimek:  DOMEN TAJNIK

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: srednji zunanji

Višina/teža: 182 cm, 80 kg

Pred tekmo obvezno: Poslušam glasbo.

Po tekmi obvezno: Se stuširam.

Na igrišču sem: Osa.

Ko ne treniram: Se družim s prijatelji in punco.

Življenjski moto: Vse kar počneš, počni s strastjo.

Ime in priimek:  NIKOLA ŠPELIĆ

Letnica rojstva: 1991

Igralna pozicija: levi zunanji

Višina/teža: 198 cm, 106 kg 

Pred tekmo obvezno: Spim.

Po tekmi obvezno: Se stuširam.

Na igrišču sem: Več kot doma.

Ko ne treniram: Počivam.

Življenjski moto: Ga nimam. 

Ime in priimek:  VLADO MATANOVIĆ

Letnica rojstva: 1995

Igralna pozicija: desno krilo

Višina/teža: 182 cm, 85 kg

Pred tekmo obvezno: Poslušam glasbo.

Po tekmi obvezno: Grem k Mateju na masažo.

Na igrišču sem: Skoncentriran, pripravljen.

Ko ne treniram: Se družim s prijatelji, gledam razne športe 
po televiziji.

Življenjski moto: »Ora et labora« (Moli in naredi)
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Ime in priimek:  LUKA LOGAR

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: vratar

Višina/teža: 187 cm, 81 kg

Pred tekmo obvezno: Počivam.

Po tekmi obvezno: Počivam.

Na igrišču sem: Predan ekipi, borben.

Ko ne treniram: Uživam kako drugače.

Življenjski moto: Zakaj pa ne.

Ime in priimek:  VID LEVC

Letnica rojstva: 1994

Igralna pozicija: levi zunanji

Višina/teža: 198 cm, 94 kg

Pred tekmo obvezno: Poslušam glasbo.

Po tekmi obvezno: Se stuširam. 

Na igrišču sem: Številka 14.

Ko ne treniram: Grem čimprej na morje.

Življenjski moto: Življenje je lepo.

Ime in priimek:  DARKO STOJNIĆ

Letnica rojstva: 1997

Igralna pozicija: pivot

Višina/teža: 200 cm, 113 kg

Pred tekmo obvezno: Se koncentriram.

Po tekmi obvezno: Spijem proteine.

Na igrišču sem: Pivot.

Ko ne treniram: Počivam, sem s punco.

Življenjski moto: Disciplina in delo.
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Ime in priimek:  MILJAN VUJOVIĆ 

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: vratar

Višina/teža: 197 cm, 101 cm

Pred tekmo obvezno: Poslušam glasbo.

Po tekmi obvezno: Pokličem očeta.

Na igrišču sem: Vratar.

Ko ne treniram: Uživam.

Življenjski moto: Treniraj, dokler tvoji idoli ne postanejo 
tvoji rivali.

Ime in priimek:  DAVID MIKLAVČIČ

Letnica rojstva: 1983

Igralna pozicija: desni zunanji

Višina/teža: 195 cm, 101 kg

Pred tekmo obvezno: Zadnje čase naredim vaje z elastiko in 
vaje agilnosti.

Po tekmi obvezno: Se stuširam.

Na igrišču sem: Popolnoma drug človek.

Ko ne treniram: Uživam.

Življenjski moto: Živi kot da je vsak dan zadnji. 

Ime in priimek:  FILIP BANFRO

Letnica rojstva: 1998

Igralna pozicija: desni zunanji

Višina/teža: 193 cm, 94 kg

Pred tekmo obvezno: Spim.

Po tekmi obvezno: Se družim s prijatelji.

Na igrišču sem: Skoncentriran. 

Ko ne treniram: Uživam življenje.

Življenjski moto: Enkrat se živi.
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Ime in priimek:  JERNEJ DROBEŽ

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: Levi zunanji

Višina/teža: 195 cm, 98 kg

Pred tekmo obvezno: Na kavo s soigralci.

Po tekmi obvezno: Grem pod tuš.

Na igrišču sem: Borben.

Ko ne treniram: Hodim v šolo.

Življenjski moto: Nikoli ne odnehaj.

Ime in priimek:  MATIC VERDINEK 

Letnica rojstva: 1994

Igralna pozicija: levo krilo

Višina/teža: 190 cm, 88 kg

Pred tekmo obvezno: Počivam.

Po tekmi obvezno: Se najem dobre hrane.

Na igrišču sem: Najhitrejši.

Ko ne treniram: Delam, počivam.

Življenjski moto: Ga nimam.

Ime in priimek:  TIMOTEJ GRMŠEK

Letnica rojstva: 2000

Igralna pozicija: Desni zunanji.

Višina/teža: 193 cm, 80 kg

Pred tekmo obvezno: Poslušam glasbo.

Po tekmi obvezno: Obvestim družino o rezultatu.

Na igrišču sem: Motiviran, osredotočen.

Ko ne treniram: Spim, razen če moram kaj storiti za šolo.

Življenjski moto: Življenje je takšno, kakršnega si narediš.
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Ime in priimek:  EMIR TALETOVIĆ

Letnica rojstva: 1990

Igralna pozicija: vratar

Višina/teža: 189 cm, 91 kg

Pred tekmo obvezno: Spijem kavo.

Po tekmi obvezno: Se dobro raztegnem in se stuširam.

Na igrišču sem: Med vratnicami.

Ko ne treniram: Spim in jem.

Življenjski moto: Delo, red in disciplina.

Ime in priimek:  JAN TAJNIK

Letnica rojstva: 1997

Igralna pozicija: krožni napadalec

Višina/teža: 189 cm, 99 kg

Pred tekmo obvezno: Jem testenine.

Po tekmi obvezno: Spim.

Na igrišču sem: /

Ko ne treniram: Se družim s prijatelji.

Življenjski moto: Napredujem iz dneva v dan.

Ime in priimek:  PETER ŠIŠKO 

Letnica rojstva: 2001

Igralna pozicija: srednji/levi zunanji

Višina/teža: 191 cm, 87 kg

Pred tekmo obvezno: Spim.

Po tekmi obvezno: Jem.

Na igrišču sem: Borben.

Ko ne treniram: Se učim.

Življenjski moto: Ni pomembno kolikokrat padeš, ampak da 
se znaš vsakič pobrati.
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Ime in priimek:  MIHA KAVČIČ

Letnica rojstva: 1998

Igralna pozicija: krožni napadalec

Višina/teža: 193 cm, 93 kg

Pred tekmo obvezno: Se stuširam.

Po tekmi obvezno: Jem.

Na igrišču sem: Borec.

Ko ne treniram: Grem na morje.

Življenjski moto: Na koncu vedno zmagam.

Ime in priimek:  ALEKS KAVČIČ

Letnica rojstva: 1996

Igralna pozicija: srednji/levi zunanji

Višina/teža: 187 cm, 90 kg

Pred tekmo obvezno: Spijem kavo.

Po tekmi obvezno: Si privoščim vroč tuš.

Na igrišču sem: Tisti ki spodbuja.

Ko ne treniram: Rad hodim v hribe, se rekreiram in poslušam 
glasbo.

Življenjski moto: Bodi to kar si.

Ime in priimek:  ANDRAŽ KETE

Letnica rojstva: 1992

Igralna pozicija: srednji zunanji

Višina/teža: 188 cm, 92 kg

Pred tekmo obvezno: Jutranji sprehod in dobro kosilo.

Po tekmi obvezno: Po zmagi pivo, po tekmi čimprej domov.

Na igrišču sem: Osredotočen na dosego cilja.

Ko ne treniram: Opravljam studijske obveznosti, počitek, 
druženje z bližnjimi,...

Življenjski moto: Ga nimam.
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Ime in priimek:  ZORAN JOVIČIĆ

glavni trener

Ime in priimek:  VANJA KRALJ

pomočnik glavnega trenerja in trener za telesno pripravo

Ime in priimek:  GREGA ČUDIČ

pomočnik glavnega trenerja in trener vratarjev
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Ime in priimek:  GORAZD HOSTNIK

vodja ekipe

Ime in priimek:  TADEJ JUG

zdravnik

Ime in priimek:  MATEJ KRAMER

maser

Ime in priimek:  NATALIJA MREVLJE

fizioterapevtka
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info@sixt.si

sixt.si in +386 1 56 00 373

www.esotech.si
PGD julij 2018 var2.indd   1 28. 08. 2018   08:04:38





25Gorenje Velenje : HCM Constanta 
   (1.8.2018)

FoTOGALERiJA



26 inTErvju

MEGA INTERVJU: 
Zoran Jovičić

Se vam zdi, da je mladost ekipe prednost ali pomanjkljivost? 
Kako vi vidite osveženo in pomlajeno člansko ekipo Gorenja? 

Dejstvo je, da je bilo sestavljanje in grajenje ekipe za letošnjo 
sezono nekakšen projekt pomlajevanja. Dejansko je šlo načrtno 
vse korak nazaj, kar se samega proračuna tiče. Zame osebno 
treniranje takšne ekipe predstavlja izziv. Fantje so mladi in željni 
dokazovanja in v tem zagotovo vidim perspektivo te ekipe in 
celotne zgodbe nove sezone. V ekipo smo zbrali veliko novih 
igralcev, spremenili način igre in tudi kot trener gojim nek svoj 
sistem. Vsi skupaj moramo biti potrpežljivi, saj se je odvilo res 
precej sprememb, ki jih je vse težko spraviti v neko normalo v 
mesecu ali dveh. Na začetku se bodo še pojavljale težave, treba 
pa je ostati realen in predvsem delovati pozitivno, saj bo slej kot 
prej trdo delo pokazalo svoje. 

Kot trener pokrivate taktično, tehnično pripravo športnika. 
Kaj pa ostale zadeve kot so zdravniška služba, regeneracija, 
kondicijska priprava, fizioterapija, psihična priprava…Se vam 
zdi, da je to v klubu pokrito v željenem obsegu in kakšni so 
pogoji dela v klubu (dvorana, fitnes…)?

S tem kar imamo in z delovanjem vseh sodelavcev sem 
zadovoljen. Tudi celoten sistem klubske podpore je za slovenske 
razmere na visokem nivoju. Tudi dvorana in pogoji za treniranje 
nam omogočajo vrhunsko delo. Vedno obstajajo manjši detajli, 
ki bi se jih dalo še izboljšati, a smo zadovoljni s tem kar imamo in 
bomo izkoristili pogoje, ki so nam dani.  

Katere so tiste karakterne lastnosti igralca, ki pri vas največ 
štejejo? 

Rad vidim, da je posameznik v splošnem dobra oseba ter da mu 
trdo delo ni tuje, saj sem sam mnenja, da lahko s trdim delom 
pokažeš na igrišču svoj maksimum. Pomembno je, da igralec 
daje vse od sebe in ima lahko na koncu, po vsem kar je pokazal, 
čisto vest, saj ve, da je pokazal največ kar lahko. Pri vseh nas je 
torej pomembno, da dajemo vedno svoj maksimum in ne glede 
na rezultate, ki jim bomo priča se bomo zavedali, smo lahko 
zadovoljni sami s seboj. 

Zoran Jovičić. Ob prelomu tisočletja je bil eno naših 
najboljših levih kril. V dresu slovenske reprezentance 
je nastopil na dveh zaporednih olimpijskih igrah, štirih 
svetovnih ter treh evropskih prvenstvih. Leta 2004 je 
s Slovenijo na domačih tleh postal evropski podprvak. 
Skupno je zbral 140 nastopov, na katerih je zabil 394 
golov.

V Sloveniji je Jovičić prve rokometne treninge naredil v 
Kopru, nato pa hitro odšel v Kozino. V dresih Preventa, 
Prul 67, Gold Cluba in Cimosa je kasneje zaigral tudi v 
evropskih tekmovanjih. Leta 2003 se je z nekdanjim 
ljubljanskim klubom povzpel do polfinala Lige prvakov, 
osem let kasneje pa s Koprčani osvojil mednarodni 
pokal Challenge. Že kot pomočnik trenerja je z nekdanjo 
zasedbo z Obale nastopil še v četrtfinalu evropske 
klubske elite, po finančnem zlomu pa bil eden izmed 
pobudnikov, ki so z ničle začeli postavljati nov koprski 
klub.

Svoje bogate igralske izkušnje je uspešno uporabil 
pri svojem trenerskem delu, saj je v vlogi glavnega 
trenerja novonastali Koper 2013 brez izgubljene sezone 
ekspresno vrnil med domačo prvoligaško smetano. 
Vmes, ko je zasedba nastopala še v drugem slovenskem 
kakovostnem razredu, se je z njo zavihtel do bronaste 
medalje v pokalnem tekmovanju, leta 2016 pa v 
istem tekmovanju do finala in posledičnega nastopa 
na Superpokalu. Po dveh četrtih mestih v državnem 
prvenstvu se je poleti 2017 ponosen nad doseženim 
poslovil od Kopra. Nazadnje je deloval v slovenski 
prestolnici, kjer je sredi nedavno zaključene sezone 
prevzel moštvo ljubljanskega LL Grosista Slovana, 
z novo sezono pa prevzema vlogo glavnega trenerja 
velenjskega Gorenja.. 
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Razvoj dobrih igralec se začne že v mladosti. Katere lastnosti in 
sposobnosti so po vašem mnenju pomembne za razvoj dobrega 
rokometaša?

Zame je najbolj pomembno srce igralca. Seveda v današnjem 
vrhunskem rokometu veliko pomenita sama konstrukcija igralca 
(»masa in višina«) a če ni srce na pravem mestu, tudi to ne 
pomaga. Najpomembnejše so tri stvari; glava, srce in pogum in 
prav to tudi sam iščem pri igralcu. Vse je zaman, če v igralcu ni 
začutiti bojevitosti in želje. Pomembno je, da se zna prilagoditi in 
delovati tudi v težkih trenutkih. 

Želje za prihajajočo sezono?

Še sam ne vem točno, kje se trenutno nahajamo, kje na 
rokometnem zemljevidu je trenutno naše mesto. Zavedam se, da 
bodo na začetku težave z samo uigranostjo, skupaj v tej osveženi 
in pomlajeni zasedbi treniramo zgolj dober mesec. Čez celotno 
pripravljalno obdobje smo imeli kar nekaj težav s poškodbami, niti 
ene tekme pripravljalnega niso odigrali v popolni postavi. Težko 
podam kakšne konkretne cilje za prihajajočo sezono. Zavedam 

se, da smo na pravi poti, ki bo zagotovo trnova in ne bo postlana z 
rožicami, kot bi lahko rekli. Osebno sem si zadal cilj, ki pa naj (vsaj 
zaenkrat) ostane pri meni.

Kakšno pa je vaše mnenje glede vloge navijačev pri samem 
delovanju ekipe in kluba? Kako bi Velenjčane nagovorili, da 
bi ekipo v domačo dvorano hodili vzpodbujati v čim večjem 
številu? 

Zagotovo so navijači duša kluba. Seveda si želim, da bi bilo pravih 
podpornikov kluba in ekipe čim več. V športu je splošno znano, 
da te vsi trepljajo po ramenih, ko nizaš uspehe, ob neuspehih pa 
marsikdo ekipi obrne hrbet. Želim si, da bi se javnost pozitivno 
odzvala na vse  spremembe, ki smo jim bili priča, da bi se navijači 
vrnili v Rdečo dvorano, ter nas vzpodbujali tudi v težkih trenutkih. 
Velenje je znano po dobrih in številčnih navijačih, zato bi rad 
ob tej priliki povabil vse Velenjčane, da spodbujajo fante, tako 
v dobrem kot v slabem. Nekaj potrpežljivosti z vsemi nami ob 
začetku sezone ne bo odveč, sam pa prepuščam odločitev o tem 
ali puščamo svoj maksimum na parketu ali ne, navijačem samim.
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Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 5,0−7,4 l/100 km in 131−170 g/km, emisijska stopnja: EURO 6, specifična emisija dušikovih 

oksidov (NOx): 0,0273-0,0571 g/km, trdi delci: 0,0−0,00047 g/km, število delcev: 0,0−6,11 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 

toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 

kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
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